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Accions supramunicipals de compra conjunta:
un exemple en la compra de reguladors de 

flux

Seminari:
Reforç i innovació de les accions previstes en el PAES

Francesc Cots,  16 de setembre de 2013

• Contractació pública conjunta

• Context actual de dificultats de finançament

• 16 % del PIB de la UE

• Dinamització del sector 

Contractació pública conjunta
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• Projecte Green Jobs del Pacte d’Alcaldes

• Foment de la contractació pública 

• Assessorament de 2 processos de compra conjunta

• Guia de compra conjunta

• Espai virtual de compra conjunta

• Guia de proveïdors

Contractació pública conjunta

• Avantatges de la contractació conjunta: 

• Redueix preus (depenent del cas, des d’un 15-20% fins a un 40%)

• Redueix càrrega administrativa + professionalització de la gestió

• potencial per promoure la innovació

• intercanvi de coneixement i experiències

• estandardització de projectes per sol·licitar finançament

Avantatges
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• grau de compatibilitat entre els productes

• caràcter recurrent

• avantatges econòmics 

• capacitats tècniques, flux d’informació

• compromís a nivell polític

S’ha de valorar...

• Servei de Medi Ambient, CILMA, contractació, secretaria, enllumenat...

• Ajudes del Pla a l’Acció

• canvi de làmpades a vapor de sodi o LEDS
• sistemes de gestió energètica
• plaques solars fotovoltaiques
• equips reductors estabilitzadors de flux

• avantatges econòmics

• complexitat tècnica i jurídica del procés

Consens intern i detecció de necessitats 
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•Explicació dels potencials beneficis de la contractació conjunta, 
passos a seguir...

• 14 de 23 municipis s’hi han implicat

• Albons, Campllong, Cervià de Ter, Garrigoles, Juià, Llanars, 
Maçanet de la Selva, Madremanya, Pedret i Marzà, Riudellots, 
Sant Gregori, Sils, la Tallada d’Empordà i  Vilobí d’Onyar. 

• Dificultats associades

Convèncer i seleccionar les entitats adherides 

• Opció de la central de compres 

• Opció de l’acord marc

• Opció de l’encàrrec de gestió a la Diputació per licitar i contractar

Escollir el procediment 
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• Redacció de model d’encàrrec de gestió (cessió temporal de la competència)

• Redacció de model de conveni : que les entitats adherides acceptin els 
termes de la licitació. 

• Determinar l’import de la disposició de despesa

• Quadre que s’incorpora al conveni (potència en KVA, necessitat d’armari 
exterior o no, tensió d’entrada, etc.)

• Importància d’un bon nivell de comunicació intraorganitzativa i 
interorganitzativa 

Recopilació de documents

• Redacció dels plecs 

• 30 reguladors de flux

• Valoració de les ofertes 
Oferta econòmica
Termini de garantia 
Memòria tècnica

• Adjudicació i formalització d’un sol contracte per part de la Diputació

• Execució

• Diferències amb acord marc

Procés de licitació
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• Descomptes del 20-30 %

• Estalvis en CO2, eficiència energètica, recursos econòmics 

• Prova pilot: valorar l’experiència i en cas de que sigui positiva...

Objectius    

• Concurs d’electricitat de l’ACM

• Concurs d’electricitat de la Diputació de Guipúscoa

• Central de compres de Vorarlberg

• Concurs d’enllumenat públic Mancomunitat de Txorierri

• Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya

• Consell Comarcal del Maresme

Bones pràctiques 
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• Inici de les licitacions de reguladors de flux i projectes executius 

• Espai virtual de compra conjunta 

• Publicació digital d’una guia de compra conjunta

• Guia de proveïdors

Properes activitats en compra conjunta

Francesc Cots 

fcots@cilma.cat

Tel. 972184863

Contacte


